Usnesení č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 03. 05. 2019
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.1.
1.2.

1.6.

program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
min. finanční spoluúčasti 20%, 30 % nebo 40% celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o
dotaci u JČ kraje z programu – POV, Živá kultura, Podpora sportu, Podpora jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
zadání zakázky – rekonstrukce stávajícího VO ve správním území obce Horní Dvořiště – 4.
ETAPA dle zprávy z výběrového řízení a k podpisu SOD pověřuje starostu obce Zdeňka
Keményho
rozpočtová opatření související s příjmem dotací v bodě 1.2. a 1.3., včetně výdajů na
spoluúčast
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20193001 za předpokladu, že bude
dodržena Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 26. 08. 2014, která řeší pro potřebu obce
2 bezplatná wifi připojení a ukládá starostovi obce, aby se začalo využívat druhé bezplatné
wifi připojení pro základní školu v Českém Heršláku
rozpočtové opatření č. 03 /2019

2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.13.
2.14.
2.15.

informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2018
informaci o Zprávě výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 30.04.2019
informaci o podpořených žádostech o dotace u JČ kraje na rok 2019
informaci o schůzce se zástupkyní firmy B&F int. s.r.o.
informaci o novém pracovním místě (VPP)
informaci o volbách do Evropského parlamentu
informaci o zpracované PD, včetně stavebního povolení na opravu vodní nádrže na pozemku
parc. č. 33/1 v k.ú. Horní Dvořiště a ukládá starostovi obce, aby zajistil žádost o dotaci a
následně zajistil VŘ na danou akci dle platné směrnice pro zadávání veřejných zakázek
informaci o havarijním stavu septiku před čp 4 v Horním Dvořišti a schvaluje rozpočtové
opatření související s touto akcí
informaci o odstávce elektrické energie dne 20. 05. 2019 ve správním území obce Horní
Dvořiště
informaci o dopravní obslužnosti v obci
varianty nového vytápění v základní škole a ukládá starostovi, aby poptal, kolik by stála
generální oprava stávajícího kotle a dále ZO ukládá zastupiteli DiS. Zdeňku Frkovi zjistit,
kolik by stál obdobný nový kotel
informaci o korespondenci ohledně opravy a zimní údržby komunikace III/16011
informaci o schůzce se zástupci městyse Rainbach
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

3.

Zastupitelstvo obce:

3.1.

ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil případný prodej části pozemku parc. č.
267/1 v k.ú. Český Heršlák o výměře cca. 85 m2 (ostatní plocha) předem určenému
zájemci, včetně návrhu ceny a vypracování GP a výsledek předložil na příštím zasedání
zastupitelstva obce
1

1.3.

1.4.
1.5.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

neschvaluje pronajmout nebytový prostor v čp 32 (bývalé zdravotní středisko) na přestavbu
bytu formou předplaceného nájemného
nesouhlasí, aby nebytový prostor v čp 32 (bývalé zdravotní středisko) byl pronajat před
rekonstrukcí ze strany obce
ukládá starostovi obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva předložil možnost
financování přestavby nebytových prostor v čp 32 (bývalé zdravotní středisko) na byt
z vlastních, či dotačních prostředků
neschvaluje smlouvu o dílo číslo BF / PD /2019 05 / DK s firmou B&F int. s.r.o.
ukládá starostovi obce, aby vypověděl veškeré příkazní smlouvy schválené 23. 06. 2016
usnesením č. 12, bod 3.2. a to bezodkladně
doporučuje starostovi obce věnovat Lince bezpečí, z.s. finanční dar na činnost ve výši 3000,Kč a ukládá mu požádat o besedu pro žáky ZŠ na toto téma

Zapisovatel : Ing. Helena Baudyšová

starosta obce
Kemény Zdeněk

Poznámka:
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.
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